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اختبارات على شهر فبراير )الفصل الدراسي الثاني(

التربية الدينية اإلسالمية
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ميذ
لتل

ح ا
سال

1االختبار

: القرآن الكريم 
ً

أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ......................  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ..................... ٿ ٹ ٹ ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)المضيء - البعيد - الضخم( ب اختر: معنى: ﴿ڀ﴾: ...................................................   

جـ بم أقسم الله تعالى في اآليات السابقة؟ .....................................................................................................................................................................................................................................  

ثانًيا: الفروع
 

أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 أرسل الله )تعالى( سيدنا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص لإلنس فقط. 

)       ( ميز اللهlاإلنسان بالعقل.   2

)       ( ٣ اإلدغام نوعان: بغنة وبدون غنة. 

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

1 اإليمان بالرسل أحد أركان ........................................................

• اإلحسان. • اإليمان.   • اإلسالم.  

2 َمنَّ الله تعالى على سيدنا إبراهيم بـ ........................................................ والحكمة.

• العقل. • المال.   • الملك.  

٣ من صفات المسلم الحق أن يكون .........................................................

• متهوًرا. • حزينًا.   • صادًقا.  

جـ صل من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني:  

آيات أو أحداث أو أشياء خارقة للعادة.سيدنا محمد `1

لم يبعث اللَُّه )تعالى( رسوًل بعده.المعجزات2

أصحاب لغة سليمة وأسلوب واضح.سيدنا موسى ٣

آتاه اللَُّه من اآليات ما فاق قدرة السحرة.أهل الفصاحة والبيان4
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٢االختبار

: القرآن الكريم 
ً

أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ................... ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ .................... ٹ ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)صديق حميم - أب رحيم - ملك رقيب( ب اختر: المقصود بـ: ﴿ ٺ﴾: ...................................................   

جـ بم أقسم الله )تعالى( في اآليات السابقة؟ ...............................................................................................................................................................................................................................  

ثانًيا: الفروع
 

أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 مهمة  الرسول أن يبلغنا رسالة الله )تعالى( دون زيادة أو نقصان. 

)       ( 2 من صفات المؤمنين التفكر في خلق السماوات واألرض. 

)       ( ٣ المسلم يتعلم الصالة ولكنه ال يؤديها في أوقاتها. 

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

1 معجزة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص كانت ........................................................

• القرآن الكريم. • اإلنجيل.  • التوراة. 

2 أراد سيدنا إبراهيمpأن يثبت ........................................................ عقيدة قومه بالعقل والمنطق.

• صالح. • بطالن.  • صحة.  

٣ ندعو الله )تعالى( بـ ........................................................ في سورة الفاتحة.

• الرزق. • الصبر.  • الهداية. 

جـ صل من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني:  

 على سيدنا إبراهيم 1 محاوًرا ذكيًّا.َمنَّ اللَُّه 

بالعقل والفهم والحكمة.كان سيدنا إبراهيم 2

 .بالمنطق واألدلة المادية الملموسة٣ المداومة على ِذكر اللَّه 

أثبت سيدنا إبراهيم بطالن عبادة قومه.من صفات المؤمنين4
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ميذ
لتل

ح ا
سال

٣االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ...................... ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ...................... ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)الكواكب - النجوم الالمعة - ما تخفيه النفوس( ب اختر: المقصود بـ: ﴿چ﴾: ...................................................   

جـ ما المقصود بقوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ﴾؟ ...........................................................................................................................................................................................................  

ثانًيا: الفروع
 

أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 أرسل الله )تعالى( سيدنا موسىpإلى قومه لعبادة الله وحده. 
)       ( 2 وافق سيدنا إبراهيمpعلى اتباع عقيدة قومه. 
)       ( ٣ هدى الله )تعالى( النحل لبناء خليته بشكل هندسي دقيق. 

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

1 أرسل الله )تعالى( الرسل بـ ........................................................ دلياًل على صدقهم.

• الذهب. • المعجزات.  • المال. 

2 َقصَّ القرآن علينا قصة إبراهيمpمع قومه في سورة  ........................................................

• الليل. • الطارق.  • األنعام. 

٣ نقرأ سورة الفاتحة في الصلوات المفروضة ........................................................ مرة.

.)19( •  .)17( •  .)15( •

جـ صل من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني:  

 والفوز بالجنة.معنى اسم اللَِّه )الهادي(1 إلى رضا اللَِّه 

طريق الحق والصواب.الطريق المستقيم يوصل2

الذي يهِدي ويرشد إلى ما فيه الخير.اتباع الرسول يهدي إلى٣

»اللهم اهدنا فيمن هديت«.يهدي اللَُّه )تعالى( النحلة4

لستنشاق رحيق الزهور؛ فتصنع به عساًل. علََّمنا الرسول ` الدعاء بالهداية فنقول:٥
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٤االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

قال اللهl: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ...................... ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ...................... ژ ﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)العواصف - المطر - الصواعق( ب اختر: المقصود بـ: ﴿  ڌ﴾: ...................................................   

جـ متى تظهر خفايا النفوس؟ ................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ثانًيا: الفروع
 

أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( رون أوامر الله تعالى وتعاليمه.  1 الرسل يُعلِّمون الناس الصفات الحسنة ويُفسِّ

)       ( آمن قوم سيدنا إبراهيمpعندما خاطبهم بالحجة، واقتنعوا بكالمه.   2

)       ( ٣ ندعو الله بالهداية للفوز بخيرات الدنيا فقط. 

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

1 برع قوم سيدنا موسىpفي ........................................................ 

حر. • السِّ • الطب.  • الفصاحة. 

2 ذُِكر العقل والتفكر في مواضع ........................................................ في القرآن الكريم.  

• نادرة. • قليلة.  • كثيرة. 

٣ هدى الله )تعالى( اإلنسان بأن أرسل له ........................................................ 

• المال. • الرسل.  • المطر. 

جـ صل من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني:  

 بأن1 عبادة الكواكب والقمر والشمس.هدانا اللَُّه 

 من2 .تبرَّأ سيدنا إبراهيم  َقنا إلى اإليمان به وطاعته  وفَّ

 الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا واآلخرة.يوم القيامة٣

 ما كانت تخفيه الصدور.اتباع سيدنا محمد ` وُسنَّته4 يُظِهر اللَُّه 
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ميذ
لتل

ح ا
سال

٥االختبار
: القرآن الكريم 

ً
أوال  

اقرأ اآليات اآلتية، ثم أجب:

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   ...................... گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ   :lالله قال 

ڱ ڱ ...................... ڱ ں﴾

أ اكتب المحذوف من اآليات السابقة.  

)الباطل - الظاهر - القوي(  ................................................... :﴾ ب اختر: المقصود بـ: ﴿  

جـ مالمقصود بـ )القول الفصل( في اآليات السابقة؟ ............................................................................................................................................................................................  

ثانًيا: الفروع
 

أ ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:  

)       ( 1 المسلم يؤمن بأن الله )تعالى( أرسل جميع الرسل برسالة واحدة، وهي توحيد الله وعبادته. 
)       ( 2 ذُِكر التفكر في القرآن الكريم ألهميته. 
)       ( ٣ كانت معجزة  إبراهيمpالعصا. 

ب اختر اإلجابة الصحيحة:  

1 لم يقسم الله تعالى بحياة أحد من البشر إال سيدنا: 
• محمدملسو هيلع هللا ىلص.  . p عيسى •  . p موسى •

2 من قوم سيدنا إبراهيمpَمن يعبدون ........................................................
• البقر. • النار.  • الكواكب. 

٣ ُجمعت حروف اإلدغام في كلمة:
• قطب جد. • يرملون.  • ينمو. 

جـ صل من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني:  

التي تنشق ليخرج منها النبات.يهدي اللَُّه الطيور والحيوانات1

إلى طعامها وشرابها وأماكن بياتها.ڎ ڈ ڈ2

 بطالن عبادة قومه٣  على إحياء اإلنسان بعد موته.أثبت سيدنا إبراهيم  قدرة اللَِّه 

بالمنطق والدليل.البعث يدل على4
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ميذ
لتل

ح ا
سال

ميذ
لتل

ح ا
سال

1إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ أقسم الله تعالى بالسماء ونجومها المضيئة. ب المضيء.   أ ٺ - ٿ.    

ثانًيا: الفروع

✓ ٣  ✓ 2  ✗ 1 أ   

٣ صادًقا. 2 العقل.  1 اإليمان.  ب   

2 آيات وأحداث أو أشياء خارقة للعادة. 1 لم يبعث الله )تعالى( رسواًل بعده.  جـ   

4 أصحاب لغة سليمة وأسلوب واضح.  ٣ آتاه الله من اآليات ما فاق قدرة السحرة. 

٢إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ أقسم الله تعالى بالسماء ونجومها المضيئة. ب ملك رقيب.   أ ڀ - ٹ.    

ثانًيا: الفروع

✗ ٣  ✓ 2  ✓ 1 أ   

٣ الهداية. 2 بطالن.  1 القرآن الكريم.  ب   

2 محاوًرا ذكيًّا. 1 بالعقل والفهم والحكمة.  جـ   

 .l4 المداومة على ذكر الله ٣ أثبت سيدنا إبراهيم بطالن عبادة قومه. 

٣إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ األرض التي تنشق ليخرج منها النبات. ب ما تخفيه النفوس.   أ ڇ -  ڌ.    

ثانًيا: الفروع

✓ ٣  ✗ 2  ✓ 1 أ   

.17 ٣ 2 األنعام.  1 المعجزات.  ب   

2 إلى رضا اللهlوالفوز بالجنة. 1 الذي يهدي ويرشد إلى ما فيه الخير.  جـ   

4 الستنشاق رحيق الزهور فتصنع به عساًل. ٣ طريق الحق والصواب.  
٥ »اللهم اهدنا فيمن هديت«.  
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٤إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ يوم القيامة. ب المطر.   أ ڇ - ڈ.    

ثانًيا: الفروع

✗ ٣  ✗ 2  ✓ 1 أ   

٣ الرسل. 2 كثيرة.  1 السحر.  ب   

2 عبادة الكواكب والقمر والشمس.  .l1 وفقنا إلى اإليمان به وطاعته جـ   

4 الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا واآلخرة. ٣ ُيظهر اللهl ما كانت تخفيه الصدور. 

٥إجابة االختبار
: القرآن الكريم

ً
أوال

جـ القرآن الكريم. ب الباطل.   أ گ – ڱ.    

ثانًيا: الفروع

✗ ٣  ✓ 2  ✓ 1 أ   

٣ يرملون. 2 الكواكب.   .n 1 محمد ب   
2 التي تنشق ليخرج منها النبات. 1 إلى طعامها وشرابها وأماكن بياتها.  جـ   

4 قدرة اللهlعلى إحياء اإلنسان بعد موته. ٣ بالمنطق والدليل. 

























































1 
 

 الموضوع األول ) العقيدة (  

 الدرس األول ) اإليمان باهلل تعالى و رسله ( 

( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : 1  

      ل ...............أرسل هللا الرسل  -أ

كليهما معا (  –الدعوه إلى طريق الخير  –) دعوة الناس إلى عبادته                                               

معجزات الرسل و األنبياء ............    -ب  

أمر خارق للعادة (  –لقليل منهم تحدث  –) أمر عادى                                                

ن بأن ............. آهللا العرب فى القرتحدى  -ج  

يمنعوا نزوله (  –يأتوا بمثله  –) يستطيعوا فهمه                                                 

 

 أمام العبارة الخاطئة : × ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) (  √( ضع عالمة ) 2  

 (   )                                                 رسالة النبى للعرب فقط                          -أ

 اإليمان بالرسول )ص( و تصديقه طريق السعادة فى الدنيا و األخرة              )           (  -ب

 )           (                             النبى الوحيد الذى أقسم هللا بحياته هو إبراهيم             -ج

 

 السؤال الثالث 

 آن ؟ اذكر اسماء خمسة من األنبياء و الرسل تم ذكرهم فى القر   -أ

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 خاتم األنبياء ؟ و لم سمى بذلك .من هو  -ب

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 



2 
 

 ) الدرس الثانى (

 ) ميزنا هللا بالعقل ( 

 

( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :1  

يستطيع المؤمن عندما يستخدم عقله أن ..................  -أ  

يفقد قوته (  –يفرق بين الخير و الشر  –يتردد فى كل شىء )                                               

النسبة للقرآن أن .................. يجب على المؤمن ب -ب  

يتركه (  –يقرأه متعجال  –) يتدبره                                               

..... قومه ب ............ يدعوكان إبراهيم  -ج  

(  ا  اإلثنين مع –الملموسة األدلة  –) المنطق                                               

 

 أمام العبارة الخاطئة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √( ضع عالمة ) 2

 (     )                          دائم التأمل و التفكر فى الكون            كان إبراهيم  -أ  

 رفض إبراهيم عبادة األصنام و الكواكب                               )            (  -ب  

 أعلن إبراهيم موافقته لقومه فى عقيدتهم                                 )            (  -ج  

 

 ( أجب عن السؤال اآلتى : 3 

 عليه السالم ( منذ صغره ؟ بماذا من هللا على إبراهيم )  -أ  

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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 الدرس الثالث

 () هللا الهادى 

( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :1  

للناس ...................... من وسائل هداية هللا  -أ  

اإلثنان معا ( –إنزال الكتب السماوية  –) إرسال الرسل لهم                                                   

تتمثل مهمة االنبياء فى ......................  -ب  

أخذ أموالهم (  –هدايتهم  –) التحكم فى البشر                                                  

أهم ما يوصل اإلنسان إلى الجنة ...................  -ج  

اتباع الطريق المستقيم (  –الهدوء و السكون  –) كثرة األموال                                                 

يهدى هللا اإلنسان بأن يوفقه إلى ....................  -د   

اإلثنين معا ( –طاعته  –) اإليمان به                                                 

 

 أمام العبارة الخاطئة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √( ضع عالمة ) 2

)             (              لة إلى إمتصاص رحيق األزهار لصنع العسل هدى هللا النح -أ  

)             (            الهدف من إرسال الرسل هداية الناس إلى الطريق المستقيم  -ب  

ال قيمة للهداية فى حياة الناس                                             )             (  -ج  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 الدرس الرابع

 ) سورة الطارق (

( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :1  

من ....................  جعل هللا لكل نفس حافظا   -أ  

الجن (  –المالئكة  –) البشر                                                   

أقسم هللا فى سورة الطارق ب .................  -ب  

اإلثنين معا  (  –األرض  –) السماء و النجوم                                                   

أثبتت السورة الكريمة أن القرآن الكريم .................  -ج  

مجرد قصص (  –هزل  –) فاصل بين الحق و الباطل                                                   

البعث يعنى ................            -د   

الراحة (  –إحياء الموتى  –) الموت                                                   

 

 

:   ( صل كل جملة بما يناسبها2  

  التى تنفلق فيخرج منها النبات .  -1                             أقسم هللا فى صورة الطارق  -أ   

 

  .  بأنه سيبطل كيدهم -2      البعث                             دعى هللا منكرى -ب   

 

. بالنجوم و السماء و األرض -3                         المقصود باألرض ذات الصدع  -ج     

 

    إلى التأمل فى قدرة هللا فى خلق اإلنسان .  -4       كيد الكافرين  طمأن هللا الرسول )ص( من ناحية -د   
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) ورتل القرآن ترتيال (   

 الدرس الخامس 

 ) أحكام النون الساكنة و التنوين ( 

 ) اإلدغام ( 
 السؤال األول : 

ما هى حروف اإلدغام ؟ و ما أنواعه  -أ    

  حروف اإلدغام ..................     

  ..................أنواعه :      

 

 السؤال الثانى : 

بين نوع اإلدغام فى فى اآليات اآلتيه :  -      

( (فهو كفارة له  ))                               

نوع اإلدغام ............                           الحرف ................      

رحيم ((  غفور  )) و هللا                              

نوع اإلدغام ............                          الحرف .................      

نفس لما عليها حافظ (( )) إن كل                           

نوع اإلدغام .............                          الحرف ................      

 

السؤال الثالث :    

أكمل :        

بحيث يصيران .................فى آخر ................  ..اإلدغام عبارة عن إدخال ............... -    
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  2  أ. سٍّش اٌغشٌت  2022/2023 - اٌثبًٔاٌفصً اٌذساسً  – اٌشاثغاٌصف  –دٌٓ إسالًِ 

 اإليمان باهلل )تعالى( ورسمو )عمييم السالم( الدرس األول:المحور الثالث 
ابع من أركان اإليمان الستة، وىي اإليمان بالرسل )عمييم السالم( ىو الركن الر 

 ( كتبو.3( مالئكتو.           )2( باهلل.           )1)   اإليمان بـ:
 ( القدر خيره وشره.6( اليوم اآلخر.       )5( رسمو.          )4)             

 اإليمان بالرسل:
 حيد اهلل.أرسل اهلل )تعالى( جميع الرسل )عمييم السالم( برسالة واحدة ىي تو  -
 المسمم يؤمن بجميع األنبياء والرسل وال يفرق بين أحد منيم. -
 المسمم يؤمن بجميع ما جاء في القرآن والسنة من أخبار ومعجزات. -

 لماذا أرسل اهلل )تعالى( الرسل )عمييم السالم(؟
أرسل اهلل )تعالى( الرسل )عمييم السالم( لدعوة الناس إلى عبادتو وحده، وىداية  -
 ناس إلى طريق الخير، وتعميميم األخالق الحسنة.ال

 من ىم األنبياء والرسل )عمييم السالم(
 الخير.مجموعة من البشر اختارىم اهلل ليداية الناس إلى طريق  -

 رسواًل ونبًيا( 25األنبياء المذكورون في القرآن الكريم )
سحا سماعيل وا  براىيم وا  دريس وىود وصالح ولوط وا  ق ويعقوب ىم: آدم ونوح وا 

لياس واليسع وداود  ويوسف وشعيب وأيوب وذو الكفل ويونس وموسى وىارون وا 
 وسميمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد خاتم األنبياء.

 معجزات الرسل )عمييم السالم(
 أيد اهلل الرسل بالمعجزات لتكون دلياًل عمى صدقيم مثل:

اهلل )تعالى( موسى عطى كان قوم موسى )عميو السالم( معروًفا عنيم السحر، فأ -
 معجزات أعظم من السحرة.)عميو السالم( 

 ( أىل فصاحة ولغة سميمة، فكانت معجزتو ىي القرآن الكريم.كان قوم محمد ) -
 من ىو خاتم األنبياء والرسل )عمييم السالم(

 ىو خاتم األنبياء والرسل، أرسمو اهلل )تعالى( لإلنس والجن.  (سيدنا محمد ) -
 . )تعالى( القرآن الكريم إلى يوم الدين )القيامة(حفظ اهلل -
 (.لم يقسم اهلل )تعالى( بحياة أحد من البشر إال بسيدنا محمد ) -
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  3  أ. سٍّش اٌغشٌت  2022/2023 - اٌثبًٔاٌفصً اٌذساسً  – اٌشاثغاٌصف  –دٌٓ إسالًِ 

 ميزنا اهلل )تعالي( بالعقل   الدرس الثاني:  
 ميز اهلل )تعالى( اإلنسان عن سائر المخموقات بالعقل. -
 ين الحق والباطل.بالعقل نفكر ونتأمل في السماء واألرض، ونفرق ب -

 ا"َأْم َعمى ُقُموٍب َأْقفاُلي َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآنَ قال تعالى: " 
 استخدام العقل في الدعوة إلى اهلل )تعالى(

منَّ )وىب( اهلل )تعالى( عمى سيدنا إبراىيم )عميو السالم( بالعقل والفيم فرفض  -
ادة الكواكب والنجوم، وناقش قومو عبادة األصنام؛ ألنيا ال تضر وال تنفع، ورفض عب

 بالعقل واألدلة.
ليثبت لقومو بالمنطق  العقل والمنطق والذكاء؛دم إبراىيم )عميو السالم( خاست -

 والدليل بطالن دعوتيم لمكواكب فخالق الكون ال يغيب مثل الكواكب.
 القمر يظير ويغيب، والشمس تظير وتغيب، والكواكب تظير وتغيب، فقال إبراىيم -

لقومو: إني برئ من عبادة الكواكب والنجوم التي تعبدونيا وأعبد اهلل )تعالى( خالق 
 السماوات واألرض والكواكب.

 ( عمينا إبراىيم )عميو السالم( مع قومو في سورة األنعام:وقد قص اهلل ) -
 قال تعالى: 

ِد َوٱۡۡلَۡسضِ "  َىَٰ ََّٰ ٍَُىىَد ٱٌسَّ َِ  َُ ِهٍ ٌَِه ُِٔشٓي إِۡثَشَٰ
َٰ
َٓ ) َوَوَز ىلٍِِٕ ُّ

ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َْ َّٓ 75َوٌٍَُِىى ب َج َّّ ( فٍََ

( َٓ ًَ لَبَي ََلٓ أُِحتُّ ٱۡۡلٓفٍٍِِ بٓ أَفَ َّّ ًۖ فٍََ َزا َسثِّ ًُ َسَءا َوۡىَوٗجۖب لَبَي َهَٰ ٍۡ ِه ٱٌَّ ٍۡ َش 76َػٍَ َّ مَ
ٌۡ ب َسَءا ٱ َّّ ( فٍََ

ُۡ ٌَهۡ  ًَ لَبَي ٌَئِٓ ٌَّ بٓ أَفَ َّّ ًۖ فٍََ َزا َسثِّ َٓ )ثَبِصٗغب لَبَي َهَٰ بٌٍِّٓ َِ ٱٌضَّ مَۡى ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َّٓ ( 77ِذًِٔ َسثًِّ َۡلَُوىَٔ

 ِِّ َِ إًِِّٔ ثَِشٓيٞء  مَۡى بٓ أَفٍََۡذ لَبَي ٌََٰ َّّ  فٍََ
َزٓا أَۡوجَُشۖ َزا َسثًِّ َهَٰ َس ثَبِصَغٗخ لَبَي َهَٰ ّۡ ب َسَءا ٱٌشَّ َّّ ب فٍََ َّّ

( َْ ًَ ٌٍَِِّزي فَطََش ٱٌسَّ 78رُۡشِشُوى ۡهُذ َوۡجِه َٓ ( إًِِّٔ َوجَّ ِِ بٓ أََٔ۠ب  َِ ِد َوٱۡۡلَۡسَض َحٍِٕٗفۖب َو َىَٰ ََّٰ

 َٓ ۡشِشِوٍ ُّ
ٌۡ  "ٱ

 المعنى الكممة المعنى الكممة
 الصادقين الموقنين ُممك ممكوت

 غاب أفل أظمم َجنَّ عميو الميل
 ُموحًدا حنيًفا طالًعا بازًغا
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  4  أ. سٍّش اٌغشٌت  2022/2023 - اٌثبًٔاٌفصً اٌذساسً  – اٌشاثغاٌصف  –دٌٓ إسالًِ 

 دي ااهلل الي               الدرس الثالث:  
 لحسنى.اليادي اسم من أسماء اهلل ا

 معنى اليادي: من ييدي ويرشد الناس إلى الخير. -
 اهلل )تعالى( ىدى الطير والحيوان إلى مصادر طعاميا وشرابيا. -
 ىدى اهلل )تعالى( العصفور إلى طريقو بناء ُعشو والنحمة إلى صنع العسل. -
 
الخير أرسل اهلل )تعالى( الرسل والكتب السماوية إلى اإلنسان؛ إلرشاده إلى طريق  -

 والحق.
 ىدانا اهلل )تعالى( إلى اإليمان بو وطاعتو.  -

 كيف ندعو اهلل تعالى باسمو اليادي؟
( ُِ ِحٍ ِٓ ٱٌشَّ ََّٰ ۡح ِ ٱٌشَّ ُِ ٱَّللَّ َٓ )) 1ثِۡس ٍ ِّ ٍَ َؼَٰ ٌۡ ِ َسةِّ ٱ ُذ َّلِلَّ ّۡ َح ٌۡ ُِ ) )2ٱ ِحٍ ِٓ ٱٌشَّ ََّٰ ۡح َِ 3ٱٌشَّ ٍِِه ٌَۡى ََِٰ  )

( ِٓ ٌ ُٓ )إٌَِّبَن َٔۡؼجُُذ َوإِ  ) 4ٱٌذِّ َُ ) ( ٱۡهِذَٔب5ٌَّبَن َٔۡسزَِؼٍ ۡسزَمٍِ ُّ
ٌۡ طَ ٱ َشَٰ َٓ 6ٱٌصِّ طَ ٱٌَِّزٌ ( ِصَشَٰ

ذَ  ّۡ َؼ ۡٔ ُۡ  أَ ِه ٍۡ ۡغُضىِة َػٍَ َّ
ٌۡ ِش ٱ ٍۡ ُۡ َغ ِه ٍۡ َٓ ) َػٍَ بٌٍِّٓ  )7َوََل ٱٌضَّ

 

 مرة كل يوم في الصالة. 17نقرأ سورة الفاتحة  -
 في سورة الفاتحة ندعو اهلل )تعالى( باليداية. -

  )تعالى( أن ييدينا إلى الصراط المستقيم )الطريق الواضح(.ندعو اهلل
 الصالة ركن من أركان اإلسالم الخمسة. -
 المسمم ال يكون كاذًبا. -
 
 ( أن ندعو اهلل باليداية.عممنا الرسول ) -
 (: " الميم اىدنا فيمن ىديت"قال رسول اهلل ) 

 الدنيا و اآلخرة.أي دلنا وأرشدنا إلى طريق الخير في              
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  5  أ. سٍّش اٌغشٌت  2022/2023 - اٌثبًٔاٌفصً اٌذساسً  – اٌشاثغاٌصف  –دٌٓ إسالًِ 

  ثسُ هللا اٌشحّٓ اٌشحٍُ        رة الطارقو سُ            :  الرابعالدرس 

بِٓء َوٱٌطَّبِسِق )  َّ ب ٱٌطَّبِسُق )1َوٱٌسَّ َِ َه  بٓ أَۡدَسىَٰ َِ ُُ ٱٌثَّبلُِت )2( َو ب 3( ٱٌَّٕۡج َّّ ًُّ َٔۡفٖس ٌَّ ( إِْ ُو

َهب َحبفِٞظ ) ٍۡ َُّ 4َػٍَ ِِ  ُٓ َٔسَٰ ٍَٕظُِش ٱۡۡلِ ٍۡ بٖٓء َدافِٖك )5ُخٍَِك ) ( فَ َِّ  ٓ ِِ ِٓ 6( ُخٍَِك  ٍۡ ٓۢ ثَ ِِ ( ٌَۡخُشُج 

ِت َوٱٌزََّشٓائِِت ) ٍۡ َشٓائُِش )8( إَِّٔهُۥ َػٍَىَٰ َسۡجِؼهِۦ ٌَمَبِدٞس )7ٱٌصُّ ََ رُۡجٍَى ٱٌسَّ ٖح 9( ٌَۡى ٓ لُىَّ ِِ ب ٌَهُۥ  َّ ( فَ

ۡجِغ )10َوََل َٔبِصٖش ) بِٓء َراِد ٱٌشَّ َّ ۡذِع ) ( َوٱۡۡلَۡسضِ 11( َوٱٌسَّ ًٞ 12َراِد ٱٌصَّ ( إَِّٔهُۥ ٌَمَۡىٞي فَۡص

َهۡضِي )13) ٌۡ ب ُهَى ثِٱ َِ ٗذا )14( َو ٍۡ َْ َو ُۡ ٌَِىٍُذو ٗذا )15( إَُِّٔه ٍۡ َٓ 16( َوأَِوٍُذ َو فِِشٌ َىَٰ ٌۡ ًِ ٱ هِّ َّ ( فَ

ا ) َذۢ ٌۡ ُۡ ُسَو ُه ٍۡ ِه ِۡ  )17أَ
 المعنى  الكممة  المعنى  الكممة 
 مضئالُ  الثاقب نجم يظير لياًل  الطارق
 عظام الصدر  الترائب الظير  الصمب
 المعب اليزل  المطر الرجع

 يمكرون يكيدون  شق في األرض الصدع 
 ال تستعجل ميل  قمياًل  رويًدا 

 لكل نفس ممك موكل بمراقبتو وتسجيل أعمالو. -
 أقسم اهلل )تعالى( قي سورة الطارق بالسماء والنجوم. -
 حياء( الموتى، كما كان قادًرا عمى خمق اإلنسان.اهلل )تعالى( قادر عمى بعث )إ -
 يوم القيامة ُيظير اهلل )تعالى( ما كانت تخفيو الصدور من خير وشر. -
 القرآن الكريم ىو القول الواضح الحق الذي يفصل بين الحق والباطل. -
 يأمرنا اهلل )تعالى( بعدم استعجال وقوع العذاب عمى الكفار. -
 صدق ال ىول فيو.القرآن الكريم كمو  -
 اهلل )تعالى( يكيد لمكفار وُيظير الحق. -
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  6  أ. سٍّش اٌغشٌت  2022/2023 - اٌثبًٔاٌفصً اٌذساسً  – اٌشاثغاٌصف  –دٌٓ إسالًِ 

 اإلدغام -أحكام النون الساكنة والتنوين   خامس  الالدرس 

 اإلدغام 
إدخال حرف ساكن في آخر متحرك؛ بحيث يصيران حرًفا واحًدا ُمشدًدا إذا  -

 وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف اإلدغام الستة.
 دغامأحرف اإل

 الياء، الراء، الميم، الواو، النون )يرممون(. -
 أقسام اإلدغام

دغام بغير غنة. -   إدغام بغنة، وا 
 

 الغنة
 صوت أغن يخرج من داخل األنف )الخيشوم( عند نطق الميم والنون. -

 )أ( اإلدغام بغنة
 إدخال الحرف الساكن في الثاني المتحرك، مع الغنة. ) ينمو(

 لياء(             * َوِلٍي َواَل َنَصيٍر )الواو(* َمن َيْعَمْل  )ا
 اإلدغام يكون في كممتين. -
 

 )ب( اإلدغام 
 ر( –إدخال الحرف الساكن في الثاني المتحرك بدون غنة. )ل 
ِبِيم    )الراء(          * ُىًدى لِّممتقين   )الالم(  * مِّن رَّ
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  7  أ. سٍّش اٌغشٌت  2022/2023 - اٌثبًٔاٌفصً اٌذساسً  – اٌشاثغاٌصف  –دٌٓ إسالًِ 

 ارات اآلتيةلعب( أمام ا( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 (       يؤمن المسمم  بأن اهلل ) تعالى( أرسل جميع الرسل برسالة واحدة. )( 1)
 (                                                     )                          يجب أال نؤمن بجميع األنبياء والرسل.  ( 2)
 (                                            )               اء.  محمد ) صمى اهلل عميو وسمم ( ىو خاتم األنبي( 3)
 (                                     )          يؤمن المسمم  بجميع األنبياء والرسل عمييم السالم.    ( 4)
 (       )                      لم يرسل اهلل تعالى رسوال بعد سيدنا محمد   ( 5)
 (       إليمان بالرسل ىو الركن الثاني من أركان اإلسالم  .              )ا( 6)
 (       ) .رسالة سيدنا محمد ) صمى اهلل عميو وسمم ( عامة لإلنس والجن( 7)
 (       )                   .َويْختفي َلياًل  نياًرا يْطمع اَلذي النجم الطاِرق ىو( 8)
 (       )      .النونِ  َأوِ  الِميمِ  ُنْطقِ  عْندَ  اأَلْنفِ  َداخل يْخرج ِمنْ  َصْوت الغنة( 9)
 (       ) .           أن نؤمن بجميع الرسل وال نفرق بين أحد منيم ( البد 10)
 (       ).        أرسل اهلل تعالى سيدنا محمد إلى قوم عرف عنيم السحر( 11)
 (       ).             ن الكريممعجزة محمد صمى اهلل عميو وسمم ىي القرآ( 12)
 )       (  فقط.  أسماء الرسل المذكورة في القرآن الكريم ىم ونوح وعيسى( 13)
 (       )                     ميز اهلل )تعالى( البشر بالعقل لمتفكُّر والتدبُّر.( 14)
 (       ا.)من اإليمان بالرسل واألنبياء )عمييم السالم( أن نؤمن بيم جميعً ( 15)
(16 ).  (       ) في يوم القيامة يظير ما يخفيو الناس في أنفسيم من خيٍر وشرٍّ
 (       )      أرسل اهلل )تعالى( جميع الرسل  برسالة واحدة وىي التوحيد.( 17)
 (       )         كان إبراىيم )عميو السالم( يرفض عبادة الكواكب والنجوم.( 18)
 (       )  تعالى( الرسل جميًعا لدعوة الناس إلى عبادتو وحده. أرسل اهلل )( 19)
 (       ) استخدم إبراىيم لغة اإلشارة ليثبت لقومو بطالن عبادتيم لمكواكب.( 20)
 (       )     يجب أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسُّنَّة من أخبار الرسل.( 21)
 (       )  حيح إلى اهلل )تعالى( فقط.تقتصر اليداية عمى معرفة الطريق الص( 22)
 (       )              عامَّة لإلنس والجن.  ة الرسولالى( رسالجعل اهلل )تع( 23)
 (       )       أرسل اهلل )تعالي( رسواًل بعد رسولنا )صمى اهلل عميو وسمم(. ( 24)
 (       )          من معجزات رسولنا الكريم )صمى اهلل عميو وسمم( السحر.( 25)
 (       )راء بعد النون الساكنةاإلدغام بدون ُغنة يكون بوقوع حرفي الالم وال( 26)
 (       )الذي يفصل بين الحق والباطل القرآن الكريم ىو القول الواضح الحقُّ ( 27)
 (       )  .                                   كان العرب بارعون فى السحر( 28)
 (       )                        أحرف اإلدغام ستة ىي فى كممة )يرممون(.( 29)
 (       )ذكر اهلل التفكُّر في القرآن الكريم أكثر من مرة؛ لمداللة عمى أىميتو. ( 30)
 (       )     اهلل )تعالى( بحياة رسولنا الكريم )صمى اهلل عميو وسمم(.  أقسم( 31)
 (       )                      يغيب أبًدا ويطمع  لياًل ونياًرا. النَّجم الطارق ال( 32)
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 (       )         لم يبعث اهلل )تعالى( رسواًل بعد إبراىيم  فكان خاتم األنبياء.( 33)
 (       )                  دون تغيير.        وظيفة الرسل تبميغنا رسالة اهلل( 34)
 (      )      محمًدا صمى اهلل عميو وسمم لمعرب فقط. سيدنا تعالىأرسل اهلل ( 35)
 (      )             ذكر القرآن الكريم العقل والتفكر في مواضع قميمة.( 36)
 (      )       يعبدون الكواكب.          كان قوم سيدنا إبراىيم عميو السالم( 37)
 (      )   عام والشراب. إرشاد الطيور إلى مصادر الط من مظاىر ىداية اهلل( 38)
 (      ) تنكشف يوم القيامة.  نتعمم من سورة الطارق أن األعمال السيئة لن( 39)
 (      مَمًكا يسجل أعمال اإلنسان)في سورة الطارق عمى أن ىناك  أقسم اهلل( 40)
 (       )     قولو تعالى: )من نطفة( اإلدغام.حكم النون في كممة )ِمن( في ( 41)

 سؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينال
 ..............................................................األنبياء والرسل ييدون البشر إلى السعادة في ( 1)

 الدنيا واآلخرة(  –القبر  -اآلخرة  -) الدنيا                                        
 ...........................................................................نا إبراىيم عميو السالم قومو  ناقش سيد( 2)

 األولى والثانية( –بالحيمة  - باألدلة المادية الممموسة -) بالعقل                   
 .......م إلى قومو إلى أن اهلل ىو الخالق ال شريك لو فدعاىأن ييدي  أراد إبراىيم( 3)

 اتباع آبائيم ( - التفكير والتأمل –تقميد السابقين   –دون مناقشة  التسميم)       
 .من أركان اإليمان الستة ......................................................اإليمان بالرسل ىو الركن ( 4)

 الرابع (  - الثالث –الثاني   –) األول                                             
 .رسوال .............................................................عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم ( 5)

 خمسة وعشرون (  - عشرة –عشرون  –)واحد وعشرون                         
 . .......................................................................... خاتم األنبياء ىو سيدنا ( 6)

 يوسف ( -عيسى  -موسى  –) محمد                                           
 . ........................ أراد إبراىيم عميو السالم أن يثبت لقومو بطالن عقيدتيم بواسطة ( 7)

 العقل والمنطق( -النجوم –القمر  –) الشمس                                     
إدخال حرف ساكن بآخر متحرك؛ بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا بعد النون ( 8)

 ( إخفاء  –  إقالب  –إدغام   –) إظيار  .............................. الساكنة أو التنوين يسمى
 . .......................................................................... أحرف اإلدغام تجمع في كممة ( 9)

 يسمعون( –يفيمون  -يمعبون –) يرممون                                      
 . .......................................................................... حروف اإلدغام بدون غنة ىي ( 10)

 النون الياء( -الالم والنون –النون والميم  -) الالم والراء                        
  ............................................................... أرسل اهلل )سبحانو( الرسل )عمييم السالم(( 11)

 كل ما سبق(. –لتعميميم األخالق  -ى الخيرليدايتيم إل -)لدعوة الناس إلى عبادتو
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   ........................................................................... معجزة رسولنا )صمى اهلل عميو وسمم( (12)
 السير عمى الماء( -السحر –الكريم)القرآن                                        

 .............................................................................جعل اهلل )تعالى( رسالة رسولنا الكريم( 13)
 عامَّة لإلنس والجن( -لمجن  -نس)لإل                                            
 ليثبت لقومو بطالن عبادتيم لمكواكب................................................استخدم إبراىيم( 14)

 ثقتو بذاتو( - لغتو  - ذكاءه)                                                  
 كمو صدق وىو فاصل بين الحق والباطل. .......................................................( 15)

 القرآن الكريم( -اإلنجيل -)التوراة                                              
 .........................................................األنف عند النطق بحرفي الُغنة صوت يخرج من( 16)

 الميم والكاف(. -الميم والباء -)الميم والنون                                    
 السؤال الثالث: أكمل الجمل بما يناسبو من بين القوسين

 الكواكب (  –وشرابيا  طعاميا  –اليادي  –الرسل  –الميم والنون  )   
 .......... .......................................................من قوم إبراىيم )عميو السالم( من يعبدون ( 1)
 ...........................و............................خمق اهلل )تعالى( الطير والحيوانات وىداىا إلى ( 2)
 ييدي العصفور إلى طريقة بناء ُعشو. ..................................................اهلل )تعالى( ( 3)
  .......... ........................................ىدى اهلل )سبحانو وتعالى( اإلنسان، فأرسل إليو  ( 4)
 .......... ...........................................معجزة رسولنا الكريم )صمى اهلل عميو وسمم( ىي ( 5)
 ............................أو............................الُغنة صوت يخرج من داخل األنف عند نطق ( 6)

 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبو من العمود )ب(
 )ب( )أ(

 ( العقل 1)
 ( إعادة خمق اإلنسان 2)
 ( الترائب3)
 ام ( اإلدغ4)

 إدخال الحرف الساكن في الثاني المتحرك )     ( -
 )     ( وسيمة التدبير في آيات اهلل. -
 )     ( ليست أصعب من خمقو األول. -
 )     ( عظام الصدر. -
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 السؤال الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبو من العمود )ب(
 )ب( )أ(

  حنيًفا( 1)
 عدد الرسل في القرآن ( 2)
 ن ّماءم ( 3)
  من ربيم ( 4)

 .اإلدغام بغنة  )     ( -
 .اإلدغام بدون بغنة )     (  -
 موحًدا باهلل.)     (  -
 خمسة وعشرون رسواًل. )     (  -

 ضع خطًّا تحت كل أحرف اإلدغام::   السؤال السادس
 النون -العين -الواو -الالم-الفاء  -الراء -الميم -الياء -اليمزة -1

 أجب السؤال السابع:
 عالم يدل ذكر التفكر في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم؟ ( 1)

-  ...................................................................................................................................................................... 
 بم يدعو المسمم في قولو تعالى : ) اىدنا الصراط المستقيم(؟( 2) 

-  ...................................................................................................................................................................... 
 ما أركان اإليمان ؟( 3)

-  ...................................................................................................................................................................... 
  :قال تعالي( 4) 

ُٓ )أ( اكتب مكان النقط )   َٔسَٰ بٖٓء   -ٱۡۡلِ َِّ-   ُُ  ( ٱٌطَّبِسقِ  – ٱٌَّٕۡج
بِٓء وَ ) َّ ب ٱٌطَّبِسُق )1) ........................... َوٱٌسَّ َِ َه  بٓ أَۡدَسىَٰ َِ ( إِْ 3ٱٌثَّبلُِت ) .........................( 2( َو

َهب َحبفِٞظ ) ٍۡ ب َػٍَ َّّ ًُّ َٔۡفٖس ٌَّ ٍَٕظُشِ 4ُو ٍۡ َُّ ُخٍِكَ  .......................( فَ ِِ(5ٓ ِِ  (َدافِكٖ  ................... ( ُخٍَِك 

 )ب( اختر اإلجابة الصحيحة:
 لياًل( –صباًحا  –)عصًرا  ......................................................)الطارق( نجم يظير:  -1
 المظمم( –المضئ  –)السريع  ........................................................ )الثاقب( معناىا: -2
 األنيار ( –النجوم  –.)الجبال ..... .................سورة )الطارق( بـ في  أقسم اهلل -3


	0
	1
	4
	deeen 4   1
	deeen 4   2
	deeen 4   3

	2
	3



